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llpo uponeAeHH.f, I typy Bceyr<paiHcbKoro
KoHKypcy cryAeHTcbKr4x HayKoBI4x podit s
rpr4poAHr4qr4x, TexHiqnzx ra ryMaHirapnux
HayK y 201512016 Has.ramnovry poqi

Ha BrrKoHaHH.rr HaKa3y Miuicrepcrna ocsirz i nayr<u YrpaiHz Bil
13.I0.2015 p. Jtlb 1079 "llpo rpoBeAeHHfl Bceyr<paiHcbKoro KoHKlpi,/
cryleHTcbKr{x HayKoBr{x po6ir 3 rrpr4poAnvrqvrx, rexni.rnzx ra ryMauirapurzx HayK

5, 201512016 HasqanrHoMy poqi"

HAKA3VIO:

1. llponecrz I ryp Bceyr<paincrroro KoHKypcy cryleHrcbKl4x HayKoBI4x

podir 3 npr4poAHvrqvrx, rexHi.rHzx ra ryvranirapHrrx HayK (aari - Konrypc) y
repnaiH s 3 rucrorraAa uo 4 rpy4un 2015 p.

2. [tr ni46rzrrx ui4cyur<in I rypy Kouxypcy crBopl4rl4 YHinepcurercbKy
ni46iprcony roruiciro (4o4arox 1).

3. B opraHisaqii ra npone4enni KoHrypcy B HaBqaJIbHo-HayKoBI4x

crpyKrypHr4x ni4poe4inax KepyBarr,rcr llo;roNenn-s\4 npo npoBeAeHH-s

BceyrpaiHcbKofo KoHKypcy cryAeHrcbKr4x HayKoBrrx po6ir 3 rlpl4poAHvr-uLrx,

rexHi.{Hux ra ryManirapnzx HayK (4o4aror 2).

4. 3acryuHr4KaM AupeKropis iHcruryrin s uayr<onoi poSorz roAarl4 nayiconi
poSorz cry4enrin 4o ni46iproeoi rovicii Ao 9 rpyAHq 2015 p., ni4roryBaBlrru
siAnosiAHzfi HayKoBo-uero4rzvuufr cynponi4 Ta nLIcr-rIoAaHHfl. fo tcoxr,:i
uayronoi po6orra AoAarorbc.rr aHorarlix (4o4arorc 3) ra ni4otuocri npo aBropa

(anropin) (4o4arox 4), oQoplrneni ni4noni4uo Ao tsI4Mor.

5. YHinepcr4rercbKifi niaSiprosifi Kolaicii Konrypcy:



5.1. 3a5e3rleql4rl4 srctcuvfi. niaSip Kparqr4x HayKoBr4x poSir cry4eurie ra ix
per{eH3yBaHHq.

5.2. HanpaBvrrr4 to 26 ciquq 2016 p. niaiSpaui r<paqi nayr<oni poSoru
cry4eHtin (He Sinrrue rpbox is xoxHoi ranysi nayr) y ni4uoeilui 6a3oni nrzrqi
HaBqarbHi sarra4vr (4o4aror< 5) anx yvacri y II rypi Kourypcy.

6. KoHrpoJrb 3a Br{KoHaHHflM HaKa3y noKnacrpr Ha npopeKTopa s nayxonoi
poSoru H.M. Biuuir<ony.

Perrop Onres'rcx



,Uodamox I
Ao HaKa3y VHinePcnrerY Nl 49L
eiA(03.)) ll.20l5p.

Cxlal
VHieepcurercrxoi ni46ipronoi rorraicii

B ceyrpaiucbKoro KoHKyp cy cryAeHrcbKLIX HayKonux po6ir 3 rIpI4poAH Lrqvrx,

rexui.rHr4x ra ryuanirapHrlx HayK y 201512016 tt.p'

Iorona rcoruicii:
C[coesa Cnirlana O.nencanApinHa, AoKTop neAaroriqHlrx HayK, npo$ecop

qneH-KopecrloHAeHr HA|IH VxpaiHu, :ani4yrau HAn ocsirororii'
3acrynHuKH roJroBIr:
Ca.nara Orcaga Onercciinna, AoKTop icropuuuux HayK, AoIIeHT, 3acryrIHI{K

Ar4peKTopa 3 HayKoBo-neAarori.rHoi ra coqia,rruo ryrr,rauirapnoi po6oru Iucruryry
cycnimcrna;

[Iporurcin Bo.rrogunup Bagntronuv, AoKTop [eAaronrlHl4x HayK, AOIIOHT

sanigynau HMU AocriAxesb, HayKoBI{x npoerrin i nporpavr.

Cexperap:
IlanygrHnrc lo;ris BacnlinHa, MeroArrcr HMU AocliANeHb, HayKoBI{x npoerrin

i uporpau.
rfuenn rcoruicii:
AcraQ'ena Mapin Munolainna, KaHAr4Aar Qisurco-vareMarl4rlul4x HayK,

AorIeHr, AorIeHr xaQegpu insopuauifiHux rexHo.norifi i uareuarl{r{Hllx Aucqunlin
Incruryry cycnilrcrna;

Eelenrrca lanua BoloAuruupinHa, AoKTop ueAarori.IHlax HayK, upoSecop,

3acTynHr4K AupeKropa 3 HayKoBoi po6oru lleAaroriqsoro iHcrvTy^ty;

Eolslc AHapifi AnaronifioBrrq, KaHAuAar HayK : SislavHoro BI'IXoBaHHI i

crropry, lpoQecop xa$etpu $i:uuHoI KyJIbrypLI Ta cnoprunuoi ltaficrepHocri

fyuaHirapsoro iscruryry;
Eaurnnpona Onrra Mnrcolainna, KaHAI4Aar Silonoriuulzx HayK, AOII9HT

rcaSegpra yxpaiHcrrcoi nireparypu i KoMnaparlteicruxl4 f ywr auirapuoro iucruryry :

Epafi.rencrra OleHa AngpiinHa, KaHAr4gar icroplarrHl{x HayK, AoUeHT AOIIJHT

xaSegpu ececsiruroi icropii Iucruryry cycnilrcrna;
Eypan Orcana Ceprirnua, KaHAr4Aar couionoriqHl4x HayK, AoIIeHr xaQegpu

sinocosla IHcr?;l"tJ"tJ;itffioo"*npoBrq, 
AoKrop rexniqsux HayK, npogecop

npo$ecop xaSe4pu inSopMauiftHux rexsolorifi i rvrarevarl4rlHl{x gucqunniH Incruryry
cycnimcrea; :

BapunoHvun Anacraciq Biraniinna, KaHA[Aar MIzcreIITBo3HaBcrBa, AoIIeHT,

AorIeHT xaSe4pra o6pasornopqoro Ml4creurBa Iucruryry Ml4creurB ;

Bauenno Olena MurconaiBHa, KaHAHAaT lleAaroriquux HayK, AoUeHT, AoIIeqr

xa$egpra notrarKoBoi ocsiru ra MeroAr{K rlpI4poAHrIrIo-MareMarLItIHI4x Aucuumis
lleAarori.rsoro iscruryry ;

Bugafi.ryrc Terqua JleoHilinna, KaHAr.rAar Sinonoriqnlax HayK, AoIIeHT, AoueHT

xaQegpra yxpaiucrxoi tr,tosr f yuanirapsoro iucruryry ;

fanruyrc Orccana Bacu.rrisHa, AoKrop Si,'ronoriuHllx HayK, npo$ecop rca$egpu

csirosoi n ireparypu f yrr,r auirapHoro incruryry ;



Iolora Haraniq MnnonaiBHa, KaHAunar ne1arori.rHrax HayK, AoueHT, AoueHT
raSe4pra leAaroriru i ncuxolorii llelaroriquoro incruryry;

fon'rapeurco Arra Murconainna, KaHAr{Aar neAaroriqnux HayK, AoqeHT
xaQegpu MeroApIKI4 Ta ncuxororii 4ourxinrHoi Ta norrarKoBoi oceiru Iscrlrrvrv
nicrr4unlousoi neAaroriquoi ocniru;

fporuona Harafliq Muxafi.uinHa, KaHAvAar rrcrrxoJrori.rHux HayK, AorIeHT
raQegpu aHuifi crr<ol Mosn f yuaHirapuoro incruryry ;

Ayaap O.nrra Bo.nognrrrupinHa, KaHArrAar icropnvHnx HayK, AorreHT xaQe4pz
MeroAI{Kt4 cycnilrHo-rynauirapsoi ocniu4 Ta Br4xoBaHH.rr IHcrraryry niclx4ullouuoi
legaroriuHoi oceiru, roJroBa Pagu MoJroAr4x yqeHux YHirepcurery;

€pevreHrco O"uena Bo"uoguuupinna, AoKTop SinonorivHr4x HayK, upo$ecop,
3acryrIHI4K ArrpeKTopa 3 HayKoBo-MeroAuqHoi ra HaBr{aJrbHoi po6orn fyrr,rauirapHoro
iHcruryry;

)KelaHona Bircropin B'qqecraninHa, AoKTop neAarori.rHux HayK, AorIeHT,
npo$ecop raSe4pu reopii :ra icropii uegarorixz fyuaHirapHoro incruryry;

)Kyrcona IOJriq Murconai'eHa, KaHIIaIar eKoHorvri.rHrax HayK, AorIeHT naSe4pu

Qiuancin ra eKoHoMixn Iscruryry cycninbcrBa;
Xypane.rrr TerqHa Bacuninua, KaHArrAar neAarori.rHux HayK, AorIeHT xa$e4pu

coqiamuoi neAaroriru i coqianruoi po6oru Iucruryry JrroArrHr{;

3iucrna TerqHa Bono4uuupinna, KaHAr4Aar HayK 3 Mr{crerITBo3HaBcrBa,
AoueHT, 3acryrrHr{K Ar4peKTopa 3 HayKoBoi po6orH Iucrraryry MHcrerITB;

Inasrorc fanHa InaninHa, AoKTop ne4aroriuHrzx HayK, npo$ecop, sani4ynav
raQe4pra negarorir<n i ncnxolorii llelaroriqsoro iucruryry ;

Ka.nurrorc Jliniq llerpinna, KaHAr4Aar SilonorivHr.rx HayK, AoueHT, AoueHT
raQe4p u repMaHcbKoi Qilo,rorii f yHlanirapHoro incruryry ;

Kynpifi TerqHa leopriinna, :raH1r41ar icropuvuzx HayK, AoueHT, AorIeHT
raQe4pra Siloco$ii IHcrnryry cycnilrcrna;

JInru u H Oncana Cre u aHin lr.a, KaHrLtgar S ieuxo-MareMarrrrrHr{x HayK, crapru^rfi
nayronufi clinpo6iruur, sanigynau xa$e4pu
MareMarr4r{Hzx 4zcqunliu Iucruryry cycnir s crea :

iH$opMarlifisux rexHolorifi i

JIqx Tersua JIeoHiAinna, KaHAr4Aar ne4aroriuuzx HayK, AorIeHT, AorIeHT
xaQegpu coqiaruuoi neAaroriKr4 ra coqiamuoi po6orra Incrzryry nrcAr,rHr{;

Marapona Mapin Bo"rro4uruupinua, KaHAr4Aar Kynbryponorii, 4oqeur xaSe4pu
peKnaMu ra sn'sgxiB 3 rpoMaAcrricrro fyuaHirapsoro iHcrHTyry;

MaprnneHrco Ceir.lraHa MurcoJrai'sHa, AoKTop neAarori.rHux HayK, npo$ecop,
sani4ynau r<aSegpz roqarKoBoi ocsiru ra MeroAr,rK ryuauirapuux gncqulliu
lleAaroriqsoro incruryry;

Macimosa Jlapnca farircinna, KaHAuAar HayK is coqialrsux xonaynixaqiir,
AOIIeHT, AoUeHr xaQegpz peKnaMI{ Ta gs'.f,gxis 3 rpoMaAcrricrro fylranirapHoro
iHcruryry;

Maxa'raurniri PycygaH KupurenHa, AoKrop Sinororiuurax HayK, AorIeHr,
sanigynau xa$eApu polraucrroi Sironorii Ta uopinHrlsHo-rr.rrroJrori.rHoro
MoBo3HaBcrea fyuauirapuoro iHcruryry;

HaruuHeqn-Haytrona AHSica IOpii'nHa, KaHALrAar ropr.rAt4rrHr.rx HayK, AoueHT
xa$e4pu rp aBo3HaBcrsa IHcu4ryry cycrinrcrna;

flan.urorc Haraniq BenianriHinna, KaHAr4Aar Sironoriunzx HayK, AorIeHT
ra$e4pra repeKJraAy fyv anirapuoro i scruryry ;

flocnerona TerqHa Ba4uuinua, AoKrop HayK 3 Aep)KaBHoro ynpauiuur,



3aBiAyBaq KaQeApu ynpaBniHHq IHcrllryry cycrinbcrBa;
flerpenrco Onerccifi OrerccanApoB[q, KaHAr4Aar MeAI,IqHI4x HayK, AoIIeHT,

AorIeHr xa$egpz anarouii i Sisiororii -ruoAraHu Incruryry nrcArIHI4;

PeArro Ceprifi Inanonuq, KaHAr4Aar [crlxorroriquprx HayK, AoueHT, 3acrynHI,IK

ArapeKTopa 3 HayKoBoi po6oru Incruryry cycnirscrna;
Pocificrrca Onena Anaro.niiBHa, KaHAragar Sinorori.rHrrx HayK, AoueHT, AoIIeHT

naQe4pra Nyp Hani crvKv ra HoBr{x vreAia f yuauirapuoro iscruryry ;

Pycauenrco Hara.rriq llanrinHa, KaHArrgar Sirororiquprx HayK, AoIIeHT, AoIIeHT
xa$egpu yrpaiHcsxoi Moeu f yrvrauirapuoro i scruryry ;

Canpacona-B'ron TerqHa O.uencasApinna, KaHAI4Aar rlcplxoJloriqunx HayK,

AoueHT, raQegpu reopii ra icropii neAarorixu fylraHirapHoro iucruryry;
CnipiHa Tersna flerpinna, KaHAr,rAar ueAarori.rHr{x HayK, AoIreHT xaSegpu

couizurrHoi neAaroriKrr ra coqiamsoi po6oru Iucruryry JIIoAT{Hr{,

Cpi6nrrc Irop BoroAuMrrpoBrrq, AoKrop icropuvHrrx HayK, npo$ecop, sani4ynau
ra$e4pu sceceirHroi icropii IHcruryry cycrimcrna;

Cre6neqrnnfi AHaronifi JleoHiAonurr, KaHAuAar rreAarori.rHlax HayK, AoIIeHT,

3acrynHr{K Ar,rpeKTopa 3 HayKoBoi po6orz fyvrauirapuoro iscrvryry;
Cro.nnp.ryrc Orecq Anaroriinua, KaHAr,rAar rrcr4xoJrori.rHl,Ix HayK, AoIIeHT

xa@egpu saranrHoi, eironoi, Ta rreAarori.rHoi rcuxoJrorii IuctHtyry JIIoAI,IHI4;

CyupyHeHno AHHa flerpinna, KaHrv1ar noriru.rHrrx HayK, AorIeHT xaQe4pIa

$irocoSii lHcruryry cycuimcrna;
Tapau OncaHa flerpinHa ) KaHrvrar rrcuxoJroriqurEx HayK, AoueHT Ka$egpz

cneqialrnoi ncuxo:rorii, xopexqifiHoi ra iHKmogueHoi ocsirz Iucruryry JTIoATIHI,I;

TepHoninbcbKa Barenrnna InanisHa, AoKTop ne4arorivHl4x HayK, npoQecc.o,

npo$ecop xa$e4pu reopii ra icropii neAaroriru fyrvraHitapHoro iucrzryry;
I{anpo fa.nuHa lOpi'rnHa, KaHAI{Aar SirororiuHrax HayK, AoueHr raQegpu

aurnifi csroi $i,rororii f yvranirapHoro iHcuatyry ;

I{nranvyr TersHa Bacn.uinHa, KaHArrAar rrcr4xoJrori.rHux HayK, AoueHT
ra$ e4p ra np aKTr4rrHoi n c uxor orii I u cruryry JIToAI4HIT ;

gepuera Anaronifi lerponuv, KaHAVAaT ropr4AI4r{HI,IX HayK, AoIIeHT raQeApra

rrpaBo3HaBcrsa IHcrraTyry cycnimcrna;
IIIefirco Birarift I"n"riv, AoKrop 6ionoriqnux HayK, npo{ecop, lpoQecop

xa$e4pn Sisuuuoi Kynbrypr ra cnoprr4sHoi Nraftcrepuocri fyrr,rauirapsoro iHcruryry;
.flporueHno PopraH Bacumonuv, KaHAr4Aar Sinonoriunux HayK, AoIIeHT

raSe4pra peKJraMr4 ra gs'-sgxiB 3 rpoMaA ricrto fyuauirapHoro iHcrvryry.

{/
flpoper:rop 3 HayKoBoi po6oru , .f-' H.M. BiHHiKosa
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Положення про проведення 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
з природничих, технічних та гуманітарних наук 

 
І. Загальні положення 

1.1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, 
технічних та гуманітарних наук (далі – Конкурс) проводиться щорічно з метою активізації 
наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, 
залучення студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації до участі у 
наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної 
діяльності. 

1.2. Основними завданнями Конкурсу є: 
виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; 
стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; 
формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей 

суспільного життя; 
пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій; 
активізація науково-дослідної роботи студентів; 
формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах. 
1.3. У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України 

ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі 
іноземці, що навчаються у цих навчальних закладах.  

1.4. Конкурс проводиться у два тури: 
перший тур – у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації; 
другий тур – у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації, визначених 

базовими. 
1.5. Перелік галузей наук (спеціальностей, груп спеціальностей), з яких 

проводиться Конкурс, базові вищі навчальні заклади з проведення другого туру Конкурсу, 
склад організаційного комітету затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України на три роки. 

1.6. Галузь науки (спеціальність, група спеціальностей), на яку протягом трьох 
років щорічно подавалось менше двадцяти  робіт, вилучається з переліку. 

1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється 
відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”. 

 
ІІ. Керівництво Конкурсом 

2.1. Засновником Конкурсу є Міністерство науки і освіти, молоді та спорту 
України.  

2.2. Контроль за організацією, проведенням та дотриманням вимог цього 
Положення здійснює організаційний  комітет. 

2.3. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Інститут 
інноваційних технологій і змісту освіти. 



2.4. Для організації та проведення першого туру Конкурсу у вищому навчальному 
закладі за наказом ректора створюється конкурсна комісія. 

2.5. У базовому вищому навчальному закладі з проведення другого туру 
створюється галузева конкурсна комісія. 

2.6. До складу галузевих конкурсних комісій входять науково-педагогічні 
працівники вищого навчального закладу, у якому проводиться другий тур, представники 
інших вищих навчальних закладів, наукових установ, підприємств, громадських 
організацій тощо (за згодою). 

Головою галузевої конкурсної комісії є ректор або проректор вищого навчального 
закладу. 

2.7. Галузеві конкурсні комісії можуть створювати у своєму складі секції з окремих 
спеціальностей під керівництвом заступників голови галузевої конкурсної комісії за 
умови, що галузь науки включає декілька спеціальностей.  

 
ІІІ. Вимоги до наукових робіт 

3.1. На Конкурс подаються  самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не 
більше 2 авторів) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних 
наук, які є пошуковими за своїм характером, впроваджені у виробництво або застосовані у 
навчальному процесі, що не мають відзнак НАН України та органів державної влади. 

3.2. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на 
Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% 
наукового матеріалу з попередньої роботи.  

3.3. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог: 
текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, 

аркуш  формату А4; 
обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування 

додатків; 
робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та анотацію, у 

якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та 
загальну характеристику роботи; 

до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо (за 
наявності); 

креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути 
скомпоновані на аркуші формату А3 або А4. 
3.4. Макети, натурні зразки на Конкурс не подаються. 
3.5. Наукові роботи виконуються українською мовою. 
3.6. В наукових роботах, що подаються на другий тур, прізвища, ініціали автора 

(авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються 
шифром (шифр – не більше двох слів). 

В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про 
автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 1).  

3.7. Якщо наукову роботу подано на другий тур з порушенням вимог цього розділу, 
галузева конкурсна комісія повертає її конкурсній комісії (із зазначенням причини). 

 
IV. Порядок проведення Конкурсу та розгляду наукових робіт 

4.1. Конкурс оголошується на початку кожного навчального року наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

4.2. Перший тур Конкурсу  проводиться у жовтні – грудні.  
4.3. Студенти подають роботи на розгляд конкурсної комісії вищого навчального 

закладу, у якому вони навчаються. 
4.4. Конкурсна комісія відбирає не більше трьох наукових робіт з кожної галузі 

науки (групи спеціальностей або спеціальності) та надсилає їх галузевим конкурсним 



комісіям у строк, визначений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України. 

4.5. Другий тур Конкурсу проводиться у два етапи:  
перший етап – заочний (рецензування робіт); 
другий етап – очний (науково-практична конференція). 
4.6. Протягом першого етапу галузева конкурсна комісія розглядає подані наукові 

роботи та передає їх на рецензування (додаток 2). Рецензія повинна бути завірена 
печаткою навчального закладу, у якому працює рецензент. 

Наукові роботи не подаються на рецензування до вищих навчальних закладів, у 
яких навчаються їх автори. 

4.7. Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 2/3 її 
складу) на підставі рецензій та відкритого обговорення наукових робіт більшістю голосів 
приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт. За рівної кількості голосів 
членів конкурсної комісії голос голови є вирішальним. 

4.8. Авторам кращих наукових робіт галузева конкурсна комісія надсилає 
запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше ніж за 
два тижні до дати її проведення) для наукової доповіді та захисту роботи. 

4.9. Інформацію щодо дати проведення науково-практичних конференцій галузеві 
конкурсні комісії надають до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. 

4.10. Рішення про визначення претендентів на нагородження дипломами 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України приймаються галузевими 
конкурсними комісіями після проведення науково-практичних конференцій. 

Нагороджуються 25% студентів від загальної кількості авторів, на роботи яких є 
рецензії, з них: дипломом І ступеня – 20%, дипломом ІІ ступеня – 30%, дипломом ІІІ 
ступеня – 50%. 

Автор наукової роботи, який не брав участі у підсумковій науково-практичній 
конференції, не може бути претендентом на нагородження.  

4.11. Галузева конкурсна комісія для заохочення студентів може видавати їм 
сертифікат учасника Конкурсу, а також нагороджувати дипломами базового вищого 
навчального закладу тощо. 

4.12. Галузева конкурсна комісія надсилає до Інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти звіт про проведення другого туру Конкурсу, у тому числі протокол засідання 
галузевої конкурсної комісії (додаток 3) та статистичну довідку (додаток 4). 

4.13. Галузева конкурсна комісія веде реєстр студентських наукових робіт з метою 
виключення можливості повторного подання їх на Конкурс. 

4.14. Документація з проведення другого туру Конкурсу зберігається у базових 
вищих навчальних закладах протягом трьох років. 

 
V. Відзначення переможців Конкурсу 

5.1. Підсумки  проведення  Конкурсу та перелік переможців, відзначених 
дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів, затверджуються наказом Міністерства освіти і науки,  молоді 
та спорту України. 

5.2. Вищі навчальні заклади можуть нагороджувати студентів-переможців 
Конкурсу та їх наукових керівників спеціальними призами, подарунками, грошовими 
преміями. 

5.3. У разі втрати диплом не поновлюється. 
5.4. Організатори Конкурсу та наукові керівники, які підготували щорічно п’ять та 

більше переможців, можуть  відзначатися за підсумками трирічного проведення Конкурсу 
відповідно до вимог Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і 
науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 13.07.2007 №605, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2007 за №899/14166. 

 
 



VI. Апеляційна комісія. Подання та розгляд апеляцій 
6.1. Для забезпечення об’єктивного проведення другого туру Конкурсу у базовому 

вищому навчальному закладі створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої 
затверджуються наказом ректора базового вищого навчального закладу. Членами 
апеляційної комісії можуть призначатися представники Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України, базового вищого навчального закладу, інших вищих 
навчальних закладів та  наукових установ (за  згодою). 

6.2. Учасники Конкурсу можуть протягом десяти днів після оголошення 
результатів науково-практичної конференції подати заяву в письмовій формі апеляційній 
комісії щодо необ’єктивності оцінювання захисту ними наукової роботи. 

6.3. Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви 
ухвалює рішення, що фіксується у протоколі її засідання (додаток 5), та надає його 
заявнику. 

 
VII. Фінансування Конкурсу 

7.1. Витрати на проведення першого туру Конкурсу та на пересилання робіт до 
базових вищих навчальних закладів здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів. 

7.2. Матеріально-технічне забезпечення другого туру Конкурсу, витрати на 
рецензування робіт та проведення підсумкової науково-практичної конференції 
здійснюються за рахунок базового вищого  навчального закладу та інших джерел, не 
заборонених законодавством України. 



Додаток 3 
до наказу Університету № 497 від “03”.11.2015 р. 

 

 

АНОТАЦІЯ 
 

У анотації наукової роботи під шифром “_________________”  зазначаються: 

– актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика 

дослідження; 

– загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, 

таблиць, використаних наукових джерел тощо). 

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що 

вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість 

ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові 

слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому. 

Текст анотації повинен бути лаконічним та відображати основний зміст 

роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до наказу Університету № 497 від “03”11.2015р. 
 
 Додаток 1 

до Положення про проведення 
Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, 
технічних та гуманітарних наук  

ВІДОМОСТІ 
про автора та наукового керівника наукової роботи 

“________________________________” 
(шифр) 

Автор                                                     Науковий керівник 
 

1. Прізвище ________________________ 1. Прізвище  ___________________ 
2. Ім’я (повністю) ___________________ 2. Ім’я (повністю)  ______________ 
3. По батькові (повністю)_____________ 3. По батькові (повністю)   _______ 
4. Повне найменування та місцезнаходження 
вищого навчального закладу, у якому 
навчається автор 
___________________________________  

4. Місце роботи, телефон, е-mail 
______________________________ 

5. Факультет _______________________ 5. Посада  _____________________ 
6. Курс (рік навчання)________________ 6. Науковий ступінь  ____________ 
7. Результати роботи опубліковано 
___________________________________  
                            (рік, місце, назва видання) 

7. Вчене звання  ________________ 

8. Результати роботи впроваджено 
___________________________________  
                         (рік, місце, форма  впровадження) 

8. Місце проживання, телефон 
______________________________ 

9. Місце проживання, телефон, е-mail 
___________________________________ 

 

 
Науковий керівник ________________ 

(підпис) 
__________________  

(прізвище та ініціали) 

 
Автор роботи ________________ 

(підпис) 
__________________ 

(прізвище та ініціали) 
 
Рішенням конкурсної комісії _________________________________________ 
                                                                      (найменування  вищого навчального закладу) 

 

студент(ка) _______________________ рекомендується для участі у другому  
                                                  (прізвище, ініціали)  
 
турі Конкурсу ______________________________________________________ 
                                                              (назва галузі науки, спеціальності, групи спеціальностей) 
Голова конкурсної комісії __________             ___________________________ 
                                                                                 (підпис)                                                           (прізвище, ініціали) 

М.П. ___ __________________ 20 __ року 
 

 
 



Додаток 5 
.до наказу Університету № 497 від “03” 11.2015р.  

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 13.10.2015 р. № 1079 
 

Галузі наук, базові вищі навчальні заклади, голови галузевих конкурсних 
комісій 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з  природничих, технічних та 
гуманітарних наук у 2014 – 2017 н. р. 

 
№ 
п/п 

Назва галузей наук 
(груп 

спеціальностей, 
спеціальностей), 

з яких проводиться 
Конкурс 

Базові вищі навчальні заклади Конкурсу (назва та адреса) Голова галузевої 
конкурсної 

комісії, телефон 
для довідок 

 

1 2 3 4 
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

1. Біологічні науки Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича 
Вул. М. Коцюбинського, 2,  м. Чернівці, 58012 

Проректор 
Ушенко О.Г. 
(0372) 58 48 38, 
58 48 74 

2. Екологія  та 
екологічна безпека 

Полтавський національний технічний університет імені 
Юрія Кондратюка 
Пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011 

Ректор 
Онищенко В.О. 
(05322) 7 38 57 

3. Математичні науки  Вінницький національний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського 
Вул Острозького, 32, м. Вінниця, 21100 

Проректор 
Руснак І.Є. 
(0432) 27 68 82, 
27 69 73 

4. Інформатика та 
кібернетика  

Сумський  державний університет 
Вул. Римського-Корсакова,  2, м. Суми, 40007 

Проректор 
Чорноус А.М.  
(0542)  33 41 08 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
5. Інформатика, 

обчислювальна 
техніка та 
автоматизація 

Вінницький національний технічний університет 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 

Проректор 
Павлов С.В.  
(067) 430 98 05 

6. Інформаційні 
технології 

Хмельницький національний університет 
вул. Інститутська,11, м. Хмельницький, 29016 

Проректор  
Параска Г.Б. 
(0382) 72 55 88, 
22 51 08 

7. Інформаційна 
безпека 

Тернопільський національний технічний університет імені 
Івана Пулюя 
Вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 

Ректор Ясній 
П.В. 
(0352) 52 41 81 

8. Безпека 
життєдіяльності 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 
вул. Петровського, 25, м.Харків, 61002 

Проректор 
Богомолов В.О. 
(057) 700 38 63,  
738 77 88 

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 
9. Історичні науки ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
вул. В. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький 
Київської області, 08401 

Ректор  
Коцур В. П.  
(04567) 5 63 89, 5 
46 44 

10. Українська мова, та 
література  
(у  т.ч. методика їх 
викладання) 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 
Вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008 

Проректор  
Сейко Н.А. 
(0412) 37 40 42 



11. Слов’янські мови та 
літератури ( у тому 
числі російська мова 
та література) 

ДВНЗ «Запорізький національний університет» 
Вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600 

Декан  
Хом’як Т. В. 
(061) 62 71 61 

12. Романо-германські 
мови і літератури 

Херсонський державний університет 
Вул. 40 років Жовтня, 27, м. Херсон, 73000 

Проректор 
Федяєва В. Л. 
(0552) 32 67 03, 
32 67 08 

13. Соціолінгвістика Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 

Проректор 
Котур Б.Я. 
(032) 239 47 56 

14. Педагогічні науки  
  

Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини 
Вул. Садова, 2,  м. Умань, 20300 

Ректор 
Побірченко Н.С. 
(04744) 3 45 82 

15. Дошкільна освіта Глухівський національний педагогічний університет імені 
Олександра Довженка 
Вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів Сумської області, 
41400 

Ректор  
Курок О. І. 
(05444) 2 33 06, 2 
32 77 

16. Початкова освіта Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка 
Вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич Львівської обл., 82100 

Декан Кутняк 
І.М.  
(0324) 41 34 07 

17. Теорія і методика 
професійної освіти 

Українська інженерно-педагогічна академія 
вул. Університетська, 16, м.Харків, 61003 

Проректор 
Лазарєв М. І. 
(057) 733 79 98 

18. Педагогічна та 
вікова психологія  

Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К.Д. Ушинського 
Вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, 65020 

Проректор 
Ананьєв А.М. 
(048) 732 41 99, 
705 46 69 

19. Корекційна та 
соціальна педагогіка 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
Вул. Воровського, 18/2, м. Київ, 04053 
 

Заступник 
директора 
Інституту 
Петрочко Ж.В. 
(044) 272 15 83 

20. Актуальні проблеми 
інклюзивної освіти 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
“Україна” 
Вул. Львівська, 23, м. Київ, 03115 

Проректор 
Олефір В.І. 
(044) 425 29 38 

21. Філософські науки Одеський національний університет імені І.І.Мечникова 
вул. Дворянська, 2, м.Одеса, 65082 

Проректор 
Іваниця В.О. 
(048) 726 35 13, 
758 47 67 

22. Мистецтвознавство  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
Вул. Червонопрапорна, 8,  м. Харків, 61002 

Проректор 
Оленіна О.Ю.  
(057) 700 01 84 

23. Видавнича справа та 
редагування 

Українська академія друкарства  
 вул. Підголоско, 19, м.Львів, 79020 

Ректор Дурняк 
Б.В. 
(032) 242 23 40 

24. Інтелектуальна 
власність 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 
Вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601 

Проректор 
Бугров В.А. 
(044) 234 94 42 

25. Юридичні науки Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого 
Вул. Пушкінська, 77,  м. Харків, 61024 

Проректор 
Гетьман А.П. 
(057) 704 93 56 
 

27 Адміністративне 
право і процес; 
фінансове право; 
інформаційне право 

Національний університет Державної податкової служби 
України 
Вул.. Карла Маркса,31, м. Ірпинь, Київська обл.. 

Завідувач 
кафедри 
Касьяненко Л.М. 
(04597) 60 9 75, 
62 7 99 

28. Соціологічні науки Харківський національний педагогічний університет імені 
Г.С. Сковороди 
Вул. Артема, 29, м. Харків, 61002 

Проректор  
Андрущенко 
О.А. 
(057) 701 04 64 



29. Політичні науки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» 
Вул. Шевченка, 57,  м. Івано-Франківськ, 76018 

Проректор 
Загороднюк А.В. 
(0342) 59 60 83, 
59 61 46 

30. Фізичне виховання 
та спорт 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. 
Макаренка 
Вул. Роменська, 87,  м. Суми, 40002 

Ректор Кудренко 
А.І. 
(0542) 68 59 01, 
68 59 18 

31. Актуальні питання 
співробітництва з 
Європейським 
Союзом 

Дніпропетровський національний університет 
імені Олеся Гончара  
пр. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010 

Проректор 
Карплюк В.І. 
(056) 374 98 07, 
(050) 591 92 76 

32. Гендерні 
дослідження 

Бердянський державний педагогічний університет 
Вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ Запорізької області, 71100 

Директор 
Інституту 
Філоненко С.О. 
097 51 71 923 

33. Соціальні 
комунікації 

Маріупольський державний університет 
Пр.Будівельників, 129 а, м. Маріуполь Донецької області, 
87500 

Ректор 
Балабанов К.В. 
(0629) 53 22 70, 
34 60 93, 
52 99 86 

35. Гроші, фінанси  і 
кредит 

Київський національний  університет імені Тараса 
Шевченка 
Вул. Володимирська, 64, м. Київ,  01601 

Проректор  
Лютий І.О.   
(044) 521 32 85 

36. Банківська справа Харківський інститут банківської справи Університету 
банківської  с п р а в и  Національного банку України  
Пр. Перемоги, 55, м. Харків, 61174 

Ректор 
Смовженко Т. С.  
(057) 338 59 01 

37. Світове 
господарство і 
міжнародні 
економічні 
відносини 

ДВІІЗ «Київський національний економічний університет  
імені Вадима Гетьмана» 
Пр. Перемоги, 54/1, м. Київ, 03680 

Перший 
проректор 
Лук'яненко Д.Г.  
(044) 456 58 47 

38. Економіка та 
управління 
підприємствами 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
 імені Вадима Гетьмана» 
Пр. Перемоги, 54/1, м. Київ, 03680 

Перший 
проректор 
Лук'яненко Д.Г. 
(044)371 61 54, 
455 60 26 

39. Маркетинг, 
управління 
персоналом і 
економіка праці 

Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця 
Вул. Леніна, 9а, м. Харків, 61001 

Ректор 
Пономаренко 
В.С. 
(057) 702  18 26, 
758 77 23 

40. Менеджмент Київський національний  університет імені Тараса 
Шевченка 
Вул. Володимирська, 64, м. Київ,  01601 

Декан Базилевич 
В.Д. 
(044) 259 71 82 
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